Zoárd Napi Kerékpárverseny
2019 évi Magyar Kerékpáros Amatőr bajnokság 8.fordulója

A verseny időpontja:

2019.06.16 (vasárnap)

Rajt helye:

4800 Vásárosnamény, Szilva Termálfürdő Beregszászi út
1/b.

Versenyközpont helye:

4800 Vásárosnamény, Szilva Termálfürdő Beregszászi út
1/b. Gps: 48.126189, 22.320768

Éles rajt és Cél helye:

4803 Vásárosnamény, Gulácsi út 56.
Gps: 48.119975, 22.346875

Hosszú táv rajt (84 km):

11:00 útvonal: Vásárosnamény – Jánd–(4x Gulács– Tarpa –
Tivadar – Gulács kör) –Jánd–Vásárosnamény

Rövid táv rajt (22 km):

11:05 útvonal (fordítós): Vásárosnamény – Jánd – Gulács–
Jánd – Vásárosnamény

Nevezés:
Az előnevezés a rövidtávon induló kategóriák esetén 2.500 Ft – (WU15, WU17,
WSenior, U13, U15, U17, Senior2, Senior3), a hosszútávon induló kategóriák esetén
4.000 Ft – (WU19, WElit, WMaster, U19, Elit1, Elit2, Master, Senior1).
Az előnevezési határidő 2019.06.09-én (vasárnap) 24:00, előnevezni az NYKSE
weboldalon
keresztül
lehetséges
http://www.nykse.hu/,
illetve
az
nyksenevezes@gmail.com vagy akik AKESZ tagok: http://akesz.hu/nevezes/. Az
előnevezés során csak az előnevezési határidőig elfogadott nevezéseket tudjuk
elfogadni, abban az esetben, ha a nevezés teljes összege 2019.06.12-én 24:00-ig
banki átutalással rendben beérkezett az átutalási bankszámla számra.
Átutalási bankszámla szám:
NYKSE, Tiszántúli TAKARÉKSZÖVETAKEZET: 68800099-11105161.

A megjegyzés rovatba az indulók csapatát és nevét, valamint a számla igényt
kérjük feltüntetni. Egyesületi számla igény esetén csak az egyesület számlájáról
indított utalást tudjuk elfogadni, bármely más esetben sajnos nem áll módunkban
egyesület nevére számlát kiállítani!
Helyszíni nevezés a versenyközpontban (4800 Vásárosnamény, Szilva Termálfürdő
Beregszászi út 1/b) 2019.06.16. 9:00-10:30-ig lehetséges, rövidtávon induló
kategóriák esetén 4.000 Ft – (WU15, WU17, WSenior, U13, U15, U17, Senior2,
Senior3), ahosszú távon induló kategóriák esetén 6.000 Ft – (WU19, WElit,
WMaster, U19, Elit1, Elit2, Master, Senior1).

AKESZ regisztrációs kártyát bemutatók a fenti összegekből 500 Ft kedvezményre
jogosultak,
A nevezési díj tartalmazza:
- versenyen való indulás jogát, orvosi ügyelet minden távon, záró autó minden
távon
- rajt csomagot
- kupont, amely beváltható a verseny után a vásár helyszínén feltüntetett
standokon

Rendező:
Szervező:
Versenyigazgató:
E-mail:

Korcsoportok, és távok:

Ferencvárosi Szabadidős SE
Nyírségi Kerékpárosok SE
Kovács József (+36 20/514-2067)
kerekpar.nykse@gmail.hu

Egyebek:
-

-

Eredményhirdetés a hosszú távkorcsoportjainak beérkezése után kb. 40
perccel (13.50 után).
A korcsoportok 1-3 helyezettje érem díjazásban részesül.
Zárt, kemény héjú fejvédő használata kötelező!!!Ennek hiánya a rajtengedély
megtagadását, illetve kizárást von maga után!
Óvás írásban, 15.000 Ft óvási díj előzetes megfizetése mellett lehetséges,
legkésőbb az utolsó versenyző beérkezése után 15 percig!
A versenyre való érkezés és az onnan való távozás közben, valamint a
verseny ideje alatt bekövetkezett károkért, balesetekért sem a rendezőség
sem a szervező nem vállal felelősséget. A versenyen mindenki a saját
felelősségére indul!
Kártérítés semmilyen jogcímen nem követelhető.
A versenyre az AKESZ Versenyszabályzata az irányadó.

Mindenkinek sikeres felkészülést és balesetmentes versenyzést kívánnak a
szervezők!

